ZAWI ADOM IENIE

Zawiadamiam, że w dniu 27 marca 2018 r. tj. (wtorek) o godzinie 1515
w Domu Kultury ,,Sokół” w Strzyżowie, ul. Mostowa 2 odbędzie się XL sesja Rady
Miejskiej w Strzyżowie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji.
3. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Strzyżów z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 r.
4. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawienie potrzeb
związanych z realizacją zadań.
5. Sprawozdanie z działalności MGOPS w Strzyżowie za 2017 rok.
6. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej.
7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza i jego Zastępców w okresie między sesjami
8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dla
nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta nauczyciela,
b. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzyżów na 2018 rok,
c. w sprawie przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za
osiągnięcia w działalności sportowej,
d. w sprawie nadania nazwy dla mostu na rzece Wisłok w Strzyżowie w ciągu drogi
wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów - Lutcza,
e. w sprawie podziału gminy Strzyżów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
f. w sprawie ustalenia sposobu kalkulowania stawki czynszu dzierżawnego możliwego
do uzyskania z tytułu dzierżawy dla nowo wytworzonych lub ulepszonych obiektów
inżynierii lądowej i wodnej, tj. sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągów itp.
stanowiących własność Gminy Strzyżów, będącego podstawą do negocjowania ceny
ostatecznej,
g. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Strzyżowskim,
h. zmieniającej uchwałę Nr XXXVIII/354/18 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia
30 stycznia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Strzyżów na 2018 rok,
i. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/355/18 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia
30 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzyżów na
lata 2018 -2040.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Zakończenie sesji.

